
ORDIN   Nr. 420 din  8 iunie 2007
privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor pl tite de c tre utilizatorii
produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acord  scutire indirect

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 466 din 11 iulie 2007

    În temeiul art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea
i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor,

    potrivit pct. 21, 22 i 23 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului
VII "Accize i alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, i în temeiul art. 113 alin.
(9) i al art. 96 alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Se aprob  Procedura de restituire a accizelor pl tite de c tre utilizatorii produselor
supuse accizelor armonizate, pentru care se acord  scutire indirect , prev zut  în anexa
nr. 1.
    ART. 2
    Se aprob  modelul i con inutul formularului "Cerere de restituire de accize", prev zut
în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprob  modelul i con inutul formularului "Decizie de restituire a accizelor", cod
MEF 14.13.02.03/r, prev zut în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. 5
    Direc ia general  proceduri pentru administrarea veniturilor, Direc ia general  de
reglementare a colect rii crean elor bugetare i Direc ia de inspec ie fiscal  din cadrul
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , Direc ia general  a tehnologiei informa iei
din cadrul Ministerului Economiei i Finan elor, Direc ia general  de administrare a
marilor contribuabili, precum i direc iile generale ale finan elor publice jude ene i a
municipiului Bucure ti vor lua m suri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                      p. Ministrul economiei i finan elor,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vl descu,
                               secretar de stat

    Bucure ti, 8 iunie 2007.
    Nr. 420.



    ANEXA 1

                                  PROCEDURA
de restituire a accizelor pl tite de c tre utilizatorii produselor supuse accizelor
armonizate, pentru care se acord  scutire indirect

    CAP. 1
    Procedura de restituire a accizelor pl tite de c tre utilizatorii produselor supuse
accizelor armonizate, pentru care se acord  scutire indirect  potrivit pct. 21.3, 22 i 23
din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII "Accize i alte taxe
speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific rile i complet rile ulterioare

    SEC IUNEA 1
    Depunerea, înregistrarea i prelucrarea cererilor de restituire de accize

    1. Utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acord  scutire
indirect , potrivit pct. 22 i 23 din normele metodologice de aplicare a prevederilor
titlului VII "Accize i alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea
Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, denumite în
continuare norme metodologice, au dreptul s  solicite restituirea accizelor pl tite pentru
achizi ionarea produselor, pe m sura utiliz rii cantit ilor aprovizionate, în baza cererii de
restituire de accize, potrivit modelului prev zut în anexa nr. 2.
    Se depune câte o cerere pentru fiecare tip de produs accizabil pentru care se solicit
restituirea accizelor pl tite.
    2. Importatorii produselor supuse accizelor armonizate, care livreaz , la pre uri f
accize, beneficiarilor scutirii prev zu i la art. 199 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, denumit  în continuare Codul fiscal, au
dreptul s  solicite restituirea accizelor pl tite pentru achizi ionarea produselor, potrivit
pct. 21.3 din normele metodologice, pe m sura livr rii cantit ilor, în baza cererii de
restituire întocmite potrivit modelului prev zut în anexa nr. 19 la normele metodologice.
    3. Cererea de restituire de accize se depune la organul fiscal în a c rui raz  teritorial

i are domiciliul fiscal utilizatorul sau în a c rui eviden  fiscal  este înregistrat, dup
caz, direct la registratur  sau la po , prin scrisoare recomandat , pân  la data de 25
inclusiv a fiec rei luni în care se solicit  restituirea de accize. Pentru cazurile prev zute la
pct. 7 alin. 1 din prezenta sec iune, cererea de restituire se depune trimestrial, pân  la data
de 25 inclusiv a lunii urm toare trimestrului pentru care se solicit  restituirea.
    4. Pentru restituirea accizelor în condi iile pct. 21.3 din normele metodologice, cererea
de restituire este înso it  de documenta ia prev zut  la alin. (10) al aceluia i punct.
    5. În condi iile pct. 22 din normele metodologice, scutirea indirect  se acord :
    a) utilizatorilor de alcool etilic, al ii decât antrepozitarii autoriza i pentru produc ia de
alcool etilic, ca materie prim  în scopurile prev zute la art. 200 alin. (1) lit. c) i e) din



Codul fiscal, caz în care cererea de restituire de accize este înso it  de documenta ia
prev zut  la pct. 22 alin. (34) din normele metodologice;
    b) furnizorilor de alcool etilic prev zu i la pct. 22 alin. (36) din normele metodologice,
în scopul prev zut la art. 200 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, caz în care cererea de
restituire de accize este înso it  de documenta ia prev zut  la pct. 22 alin. (37) din
normele metodologice.
    6. În cazul scutirilor prev zute la pct. 23.2 din normele metodologice, acordate indirect
operatorilor înregistra i, importatorilor sau operatorilor economici care achizi ioneaz
produse energetice în vederea livr rii în regim de scutire direct  c tre centralele de
produc ie de energie electric  sau produc ie combinat  de energie electric i termic ,
cererea de restituire este înso it  de documenta ia prev zut  la pct. 23.2 alin. (19) din
normele metodologice.
    7. În cazul scutirilor acordate indirect, în condi iile pct. 23.4 din normele
metodologice, pentru utilizatorii produselor energetice în scopurile prev zute la art. 201
alin. (1) lit. f) i g) din Codul fiscal, cererea de restituire este înso it  de documenta ia
prev zut  la pct. 23.4 alin. (4) din normele metodologice.
    Anterior fiec rei achizi ii de combustibil pentru motor în regim de scutire, utilizatorul
formuleaz  o cerere la organul fiscal teritorial în raza c ruia î i desf oar  activitatea,
înso it  de un memoriu în care va fi descris  opera iunea pentru care este necesar
consumul de combustibil pentru motor, în care se vor men iona: perioada de desf urare a
opera iunii, num rul orelor de func ionare ale motoarelor sau instala iilor de dragare,
dup  caz, i consumul normat de combustibil pentru motor, conform specifica iilor
tehnice ale instala iilor sau motoarelor.
    8. În cazul scutirilor acordate indirect utilizatorilor de produse energetice, în condi iile
pct. 23.7 din normele metodologice, în scopul prev zut la art. 201 alin. (1) lit. k) din
Codul fiscal, achizi ionate de la importatori sau operatori economici, al ii decât
antrepozitarii autoriza i, cererea de restituire este înso it  de documenta ia prev zut  la
pct. 23.7 alin. (20) din normele metodologice.
    9. Cererile de restituire de accize se înregistreaz  în eviden a pe pl titor într-o fi
separat , denumit  "Accize de restituit", i se transmit zilnic, împreun  cu documenta ia
aferent , pe baza notei de predare-primire, compartimentului de analiz  de risc.

    SEC IUNEA a 2-a
    Fluxul de solu ionare a cererilor de restituire de accize

    A. Fluxul de solu ionare în cadrul compartimentului de specialitate
    1. Compartimentul de analiz  de risc, denumit în continuare compartiment de
specialitate, prime te zilnic cererile de restituire de accize de la serviciul gestiune
declara ii i le înregistreaz  într-o eviden  special , care se conduce informatizat,
organizat  potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedur .
    2. Compartimentul de specialitate verific  starea contribuabililor care solicit  restituire
de accize, urmând ca cererile depuse de contribuabili declara i inactivi, potrivit
dispozi iilor legale, s  fie respinse f  parcurgerea altor etape procedurale.
    3. Compartimentul de specialitate verific  informa iile înscrise în cererea de restituire
cu cele înscrise în documenta ia depus  de solicitant, prev zut  în sec iunea 1.



    Procedura are ca scop final încadrarea fiec rui contribuabil într-o categorie de risc
fiscal, în func ie de comportamentul s u fiscal, precum i în func ie de riscul pe care
acesta îl prezint  pentru administra ia fiscal , etapa urmând a fi finalizat  în termen de
maximum 15 zile calendaristice de la data depunerii solicit rii.
    4. Cererea se solu ioneaz  în termenul prev zut de art. 68^1 alin. (1) din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.

    B. Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul restituirilor de accize
    Procedura prev zut  în acest capitol se aplic  pentru solu ionarea cererilor de restituire
de accize depuse de c tre contribuabili, cu excep ia cererilor depuse în temeiul
dispozi iilor art. 201 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, pentru care sunt aplicabile
prevederile lit. F "Dispozi ii speciale" din prezenta sec iune.

    B1. Stabilirea comportamentului fiscal
    1. Dup  analiza cererii de restituire i a documenta iei depuse, compartimentul de
specialitate stabile te comportamentul fiscal al contribuabililor solicitan i.
    2. În prima etap  se identific  contribuabilii care prezint  risc fiscal mare, prin
completarea cartu ului B din Fi a indicatorilor de risc fiscal prev zut  în anexa nr. 2 la
prezenta procedur . În aceast  categorie intr  contribuabilii care îndeplinesc cel pu in una
dintre urm toarele condi ii:
    a) au înscrise fapte în cazierul fiscal;
    b) sunt nou-înfiin i;
    c) nu au niciun salariat;
    d) nu au bunuri imobile sau mobile în patrimoniu;
    e) pentru contribuabilul respectiv a fost deschis  procedura de insolven ;
    f) au fost înscri i în eviden a special ;
    g) activitatea de inspec ie fiscal  a comunicat compartimentului de specialitate
informa ii c  prezint  risc fiscal mare;
    h) organele teritoriale ale G rzii Financiare au comunicat compartimentului de
specialitate informa ii, rezultate din constat rile anterior efectuate, c  prezint  risc fiscal
mare.
    2.1. Contribuabilii nou-înfiin i sunt acei contribuabili înfiin i în cadrul perioadei de
referin . Perioada de referin  cuprinde ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de
restituire de accize.
    Pentru contribuabilii nou-înfiin i care depun în 3 luni consecutive cereri de restituire
de accize, solu ionate cu control anticipat i la care au fost stabilite diferen e de accize
mai mici de 2%, la fiecare solicitare, media restituirilor se stabile te ca medie aritmetic  a
sumelor aprobate la restituire.
    2.2. Stabilirea riscului fiscal mare al unui contribuabil, pe baza informa iilor primite de
la organele de inspec ie fiscal  pentru contribuabilul respectiv, se realizeaz  de
compartimentul de specialitate.
    Astfel, organul fiscal cu atribu ii de inspec ie fiscal  ofer  informa ii referitoare la
contribuabilii pentru care au fost primite solicit ri de la alte institu ii de efectuare a
inspec iei fiscale în scopul cercet rii unor fapte de evaziune fiscal , cei pentru care au
fost transmise organelor de cercetare penal  sesiz ri efectuate cu ocazia inspec iei fiscale,



care cuprind fapte ce ar putea întruni elementele constitutive ale infrac iunii, precum i
orice alte informa ii pe care le consider  importante în stabilirea riscului fiscal mare.
    Informa iile sunt transmise pe baza unui referat motivat, aprobat de conducerea
organului de inspec ie fiscal , pân  la data de 5 a lunii urm toare celei în care au fost
primite solicit rile sau au fost înaintate sesiz ri. Referatul cuprinde to i contribuabilii în
cauz . Societ ile cuprinse în referatele trimise compartimentelor de specialitate sunt
înscrise de c tre acestea din urm  într-o baz  de date special .
    Schimbarea încadr rii din categoria de risc fiscal mare i tergerea din baza de date
special  se fac tot la propunerea organului de inspec ie fiscal , prin referat motivat,
transmis compartimentului de specialitate pân  la data de 5 a fiec rei luni.
    2.3. Stabilirea riscului fiscal mare al unui contribuabil, de c tre organul teritorial al

rzii Financiare, se realizeaz  pe baza unui referat motivat, aprobat de comisarul ef.
    Referatul motivat privind stabilirea riscului fiscal mare, aprobat, se transmite
compartimentului de specialitate pân  la data de 30 ale lunii în cursul c reia s-a f cut
constatarea i se înscrie într-o baz  de date special .
    Schimbarea încadr rii din categoria de risc fiscal mare i tergerea din baza de date
special  se poate realiza i la propunerea organului teritorial al G rzii Financiare, prin
referat motivat, aprobat de comisarul ef, transmis compartimentului de specialitate pân
la data de 30 a lunii în cursul c reia s-a f cut constatarea care impune schimbarea
încadr rii din categoria de risc fiscal mare, referat înscris în baza de date special .
    3. A doua etap  presupune completarea cartu ului C "Indicatori" al fi ei indicatorilor
de risc fiscal, pentru contribuabilii care nu se încadreaz  în prevederile pct. 2 de la lit. B1.
    Pentru stabilirea comportamentului fiscal al contribuabililor, perioada de referin  ce se
ia în calcul cuprinde ultimele 12 luni anterioare lunii la care se refer  cererea de restituire
de accize.
    Datele din situa iile financiare se completeaz  astfel:
    a) pentru cereri de restituire aferente perioadei ianuarie - iunie: raport ri contabile din
anul precedent;
    b) pentru cereri de restituire aferente perioadei iulie - decembrie: situa ia financiar  a
anului precedent.
    3.1. În baza punctajului ob inut la indicatori, contribuabilii se împart în dou  categorii:
    a) contribuabili cu risc fiscal mare, dac  punctajul ob inut este mai mare de 250 de
puncte;
    b) contribuabili cu risc fiscal mic, dac  punctajul ob inut este mai mic sau egal cu 250
de puncte.
    4. Solicit rile depuse de contribuabilii cu risc fiscal mare se transmit zilnic, pe baz  de
borderou, compartimentului cu atribu ii în domeniul inspec iei fiscale.
    Pentru fiecare solicitare dosarul va cuprinde:
    a) cererea de restituire de accize;
    b) documenta ia depus  de solicitant;
    c) fi a indicatorilor de risc fiscal.
    5. În cazul cererilor de restituire de accize depuse de contribuabilii cu risc fiscal mic,
se verific  în eviden a special , pentru fiecare contribuabil, dac  exist  cereri de restituire
de accize depuse în perioadele anterioare i nesolu ionate. În aceast  situa ie, cererea de
restituire de accize este solu ionat  odat  cu solicit rile anterioare, fiind încadrat  în
aceea i categorie de risc.



    În situa ia în care, pentru contribuabilul care a depus solicitarea, nu exist  cereri de
restituire de accize depuse în perioadele anterioare i nesolu ionate, cererea se supune
analizei de risc.

    B2. Analiza de risc în cazul solicit rilor depuse de contribuabilii cu risc fiscal mic
    1. Prima etap  a analizei const  în compararea sumei solicitate la restituire cu media
aritmetic  a accizelor restituite în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune
cererea de restituire de accize.
    2. Dac  suma solicitat  la restituire este mai mic  sau egal  cu media aritmetic  a
accizelor restituite în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de
restituire de accize, se întocme te "Decizia de restituire a accizelor" prev zut  în anexa
nr. 3 la ordin.
    Decizia de restituire a accizelor se emite în 3 exemplare (un exemplar se transmite
compartimentului de colectare, un exemplar se arhiveaz  la dosarul fiscal al
contribuabilului i un exemplar se transmite contribuabilului), se vizeaz  de conduc torul
compartimentului de specialitate i se aprob  de conduc torul unit ii fiscale/directorul
coordonator.
    Decizia de restituire de accize emis  este o decizie sub rezerva verific rii ulterioare,
potrivit art. 88 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
    3. Dac  suma solicitat  la restituire este mai mare decât media aritmetic  a accizelor
restituite în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de restituire de
accize, solicitarea se supune analizei documentare.

    B3. Analiza documentar
    1. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicit
contribuabilului prezentarea de documente suplimentare, care s  justifice diferen a în plus
fa  de suma solicitat  la restituire.
    2. Solicitarea documenta iei se face în scris, men ionându-se documentele care trebuie
prezentate, data i locul întâlnirii, precum i numele i prenumele persoanei din cadrul
compartimentului de specialitate, care se ocup  de analiz . Modelul în tiin rii este
prev zut în anexa nr. 3 la prezenta procedur .
    3. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicit
contribuabilului s  prezinte:
    a) balan ele de verificare;
    b) contractele comerciale, facturile sau documentele vamale, dup  caz;
    c) documentele care s  ateste cre terea consumului mediu fa  de perioadele
precedente, precum i alte documente din care s  rezulte provenien a sumelor solicitate la
restituire;
    d) orice alte documente pe care organul fiscal le consider  necesare pentru justificarea
restituirii.
    Documentele prezentate trebuie s  se refere la perioada din care provine suma
accizelor solicitate la restituire.
    4. Neprezentarea în termenul stabilit de organul fiscal a documentelor solicitate pentru
efectuarea analizei documentare atrage încadrarea în gradul de risc fiscal mare i
solu ionarea cu verificare de c tre organele de inspec ie fiscal .



    5. Termenul legal de solu ionare se prelunge te cu perioada cuprins  între data emiterii
în tiin rii pentru prezentarea documentelor i data prezent rii documentelor la organul
fiscal, potrivit art. 68^1 alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.
    6. Pentru toate cererile de restituire supuse analizei documentare se întocme te
Referatul pentru analiz  documentar , în dou  exemplare, potrivit modelului din anexa
nr. 4 la prezenta procedur .
    7. Referatul pentru analiz  documentar  se înainteaz , împreun  cu cererea de
restituire de accize, conduc torului compartimentului, pentru avizare.
    8. În cazul în care, prin referat, se propune restituirea sumei solicitate, se întocme te
decizia de restituire a accizelor. Cererea de restituire de accize, referatul pentru analiz
documentar i decizia de restituire a accizelor se transmit conduc torului unit ii
fiscale/directorului coordonator pentru aprobare.
    Decizia de restituire a accizelor emis  este o decizie sub rezerva verific rii ulterioare,
potrivit art. 88 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
    9. În cazul în care prin Referatul pentru analiz  documentar  se propune efectuarea
verific rii de c tre organele de inspec ie fiscal , acesta se înainteaz , împreun  cu cererea
de restituire de accize, spre avizare conduc torului compartimentului, apoi spre aprobare
conduc torului unit ii fiscale/directorului coordonator.
    Dup  aprobare, se transmite compartimentului de inspec ie fiscal  dosarul solicit rii,
cuprinzând urm toarele documente:
    a) cererea de restituire de accize;
    b) documenta ia depus  de solicitant;
    c) fi a indicatorilor de risc fiscal;
    d) referatul pentru analiz  documentar .

    C. Fluxul opera iunilor în cazul cererilor de restituire de accize, solu ionate cu
verificare efectuat  de organele de inspec ie fiscal
    1. Cererile de restituire de accize încadrate în categoria de risc fiscal mare se transmit,
zilnic, împreun  cu documenta ia aferent , compartimentului cu atribu ii de inspec ie
fiscal , în vederea efectu rii verific rii. Verificarea se efectueaz  în baza art. 56 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
    2. Dup  finalizarea verific rii, compartimentul cu atribu ii în domeniul inspec iei
fiscale întocme te un proces-verbal în care se înscriu, în mod distinct, motivele de fapt i
temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere.
    3. În maximum 35 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de restituire,
compartimentul cu atribu ii de inspec ie fiscal  transmite compartimentului de
specialitate dosarul solicit rii, împreun  cu procesul-verbal.
    4. În situa iile în care, pentru solu ionarea solicit rii de restituire, organul cu atribu ii în
domeniul inspec iei fiscale consider  c  sunt necesare informa ii suplimentare, termenul
de solu ionare se prelunge te cu perioada cuprins  între data solicit rii i data primirii
informa iilor respective, potrivit art. 68^1 alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
    Prelungirea termenului de solu ionare se realizeaz  pentru întreaga solicitare de
restituire, nu pentru sume par iale.



    5. În baza procesului-verbal, compartimentul de specialitate întocme te proiectul de
decizie de restituire a accizelor.
    6. Decizia de restituire a accizelor se avizeaz  de eful compartimentului de
specialitate i se aprob  de conduc torul organului fiscal.
    7. În maximum 40 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de restituire de
accize, compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare decizia de
restituire a accizelor.

    D. Fluxul opera iunilor în cadrul compartimentului de colectare
    1. La sfâr itul fiec rei zile, compartimentul de specialitate transmite compartimentului
de colectare, în vederea compens rii i/sau restituirii, deciziile de restituire a accizelor
aprobate.
    2. Compartimentul de colectare, în baza datelor din eviden a analitic  pe pl titor i a
deciziei de restituire, întocme te Nota privind compensarea obliga iilor fiscale i/sau
Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, conform formularelor aprobate.
    Nota se întocme te în 4 exemplare, se semneaz  de eful compartimentului de
colectare i se aprob  de conduc torul unit ii fiscale/directorul coordonator.
    Nota aprobat  se transmite cel mai târziu a doua zi, pe baz  de borderou,
compartimentului trezorerie, în vederea efectu rii compens rii i/sau restituirii.
    Datele din decizia de restituire aprobat  se opereaz  în eviden a analitic  pe pl titor, la
pozi ia denumit  "accize de restituit", în fi a de pl titor fiind înscrise numai accizele
aprobate la restituire.
    3. Dup  efectuarea compens rii i/sau restituirii, compartimentul de trezorerie
transmite compartimentului de colectare 3 exemplare din Nota privind compensarea
obliga iilor fiscale i/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzând i
data la care s-a efectuat opera iunea de compensare i/sau restituire, cel târziu a doua zi
de la efectuarea compens rii i/sau restituirii.

    E. Finalizarea procedurii i arhivarea documentelor
    1. Compartimentul de colectare re ine decizia de restituire a accizelor i un exemplar
din Nota privind compensarea obliga iilor fiscale i/sau Nota privind
restituirea/rambursarea unor sume i transmite compartimentului de specialitate, cel mai
târziu a doua zi, dou  exemplare din not , un exemplar pentru a fi comunicat
contribuabilului i un exemplar în vederea arhiv rii.
    2. Dup  operarea datelor privind solu ionarea cererii de restituire de accize în eviden a
special , compartimentul de specialitate transmite dosarul solicit rii compartimentului de
gestionare a dosarului fiscal, în vederea arhiv rii.
    Dosarul solicit rii va cuprinde:
    a) cererea de restituire de accize;
    b) documenta ia depus  de solicitant;
    c) fi a indicatorilor de risc fiscal;
    d) referatul pentru analiz  documentar i/sau procesul-verbal de control, dup  caz;
    e) decizia de restituire a accizelor;
    f) Nota privind compensarea obliga iilor fiscale i/sau Nota privind
restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzând data la care s-a efectuat opera iunea de
compensare i/sau restituire.



    3. În cel mult o zi de la primirea Notei de compensare i/sau a Notei de
restituire/rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate
în tiin eaz  contribuabilul despre modul de solu ionare a solicit rii de restituire, prin
transmiterea Notei de compensare i/sau a notei de restituire/rambursare, înso ite de
decizia de restituire a accizelor.
    4. Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspec ie fiscal ,
pân  la data de întâi a lunii urm toare, un extras al registrului de eviden  special ,
cuprinzând cererile de restituire de accize, solu ionate sub rezerva verific rii ulterioare,
pentru stabilirea oportunit ii cuprinderii în programul de activitate.

    F. Dispozi ii speciale
    1. Cererile de restituire de accize, depuse de c tre utilizatorii de produse supuse
accizelor în condi iile prev zute la pct. 23.7 alin. (19) din normele metodologice,
respectiv pentru orice produs energetic achizi ionat de la importatori sau de la al i
operatori economici decât de la un antrepozit fiscal, utilizat drept combustibil pentru
înc lzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de b trâni, orfelinatelor i altor institu ii de
asisten  social , institu iilor de înv mânt i l ca urilor de cult, se solu ioneaz  sub
rezerva verific rii ulterioare.
    2. Fluxul de solu ionare a cererilor de restituire de accize.
    2.1. Compartimentul de analiz  de risc înregistreaz  cererile de restituire într-o
eviden  special , care se conduce informatizat, organizat  potrivit anexei nr. 1 la
prezenta procedur .
    2.2. Dup  înregistrarea în eviden , compartimentul de specialitate verific  informa iile
înscrise în cererea de restituire cu cele înscrise în documenta ia depus  de solicitant,
prev zut  în sec iunea 1.
    2.3. Dup  verificare, cererea de restituire de accize se solu ioneaz , de c tre
compartimentul de specialitate, prin emiterea "Deciziei de restituire a accizelor",
prev zut  în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    Decizia de restituire a accizelor emis  este o decizie sub rezerva verific rii ulterioare,
potrivit art. 88 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
    2.4. Prevederile lit. D "Fluxul opera iunilor în cadrul compartimentului de colectare" i
ale lit. E "Finalizarea procedurii i arhivarea documentelor" se aplic  în mod
corespunz tor.

    CAP. 2
    Procedura de restituire a accizelor pl tite de c tre utilizatorii produselor supuse
accizelor armonizate, pentru care se acord  scutire indirect  potrivit pct. 21.2 din normele
metodologice

    SEC IUNEA 1
    Depunerea, înregistrarea i prelucrarea cererilor de restituire de accize

    1. Utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, prev zu i la art. 199 alin. (1) din
Codul fiscal, care beneficiaz  de scutire indirect , potrivit pct. 21.2 din normele
metodologice, au dreptul s  solicite restituirea accizelor pl tite pentru carburan ii auto



achizi iona i prin sta iile de distribu ie, în baza cererii de restituire, potrivit modelului
prev zut în anexa nr. 19 la normele metodologice.
    2. Cererea de restituire de accize se depune, de c tre institu iile sau organiza iile
beneficiare, inclusiv pentru personalul angajat al acestora, la organul fiscal în a c rui
eviden  sunt înregistrate, direct la registratur  sau prin po , prin scrisoare recomandat ,
pân  la finele lunii urm toare celei pentru care se solicit  restituirea.
    3. Cererea se depune înso it  de un centralizator, potrivit modelului prev zut în anexa
nr. 5 la prezenta procedur , în care sunt enumerate bonurile fiscale i cantit ile de
carburan i achizi ionate în luna pentru care se face solicitarea, la care se vor ata a
bonurile fiscale certificate în mod corespunz tor de vânz tor, în copie i în original.
    4. Cererile de restituire de accize se înregistreaz  în eviden a pe pl titor într-o fi
separat , denumit  "Accize de restituit" i se transmit zilnic, împreun  cu documenta ia
aferent , pe baza notei de predare-primire, compartimentului de analiz  de risc.

    SEC IUNEA a 2-a
    Fluxul de solu ionare a cererilor de restituire de accize

    1. Compartimentul de analiz  de risc, denumit în continuare compartiment de
specialitate, prime te zilnic cererile de restituire de accize de la serviciul gestiune
declara ii i le înregistreaz  într-o eviden  special , care se conduce informatizat,
organizat  potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedur .
    2. Compartimentul de specialitate verific  informa iile înscrise în cererea de restituire,
confruntându-le cu datele din bonurile fiscale i cu informa iile din listele comunicate de
Ministerul Afacerilor Externe sau, dup  caz, de Ministerul Ap rii Na ionale, privind
cantit ile anuale de carburan i, defalcate pe luni, pentru fiecare autoturism i persoan  în
parte, potrivit pct. 21.2 alin. (2) din normele metodologice.
    Concomitent, se verific  faptul c  bonurile fiscale nu au f cut obiectul unei cereri
anterioare de restituire de accize.
    3. În urma verific rilor efectuate, organul fiscal competent întocme te "Decizia de
restituire a accizelor", în dou  exemplare, potrivit modelului prev zut în anexa nr. 3 la
prezentul ordin.
    4. Dup  solu ionarea cererii, documentele originale vor fi restituite beneficiarului.
    5. Prevederile cap. I sec iunea a 2-a lit. D "Fluxul opera iunilor în cadrul
compartimentului de colectare" i ale lit. E "Finalizarea procedurii i arhivarea
documentelor" se aplic  în mod corespunz tor.

    ANEXA 1
    la procedur
                                 EVIDEN A
                     cererilor de restituire de accize

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumire  |Nr. i data  |Suma  |Procedura  |Decizia  |Suma    |Diferen e |
|crt.|solicitant|înregistr rii|soli- |aplicat  în|organului|aprobat |constatate|
|    |          |cererii de   |citat |solu ionare|fiscal*2)|        |fa  de   |
|    |          |restituire de|      |*1)        |         |        |suma      |
|    |          |accize       |      |           |         |        |solicitat |
|____|__________|_____________|______|___________|_________|________|__________|
|    |          |             |      |           |         |        |          |
|____|__________|_____________|______|___________|_________|________|__________|



|    |          |             |      |           |         |        |          |
|____|__________|_____________|______|___________|_________|________|__________|
|    |          |             |      |           |         |        |          |
|____|__________|_____________|______|___________|_________|________|__________|
|    |          |             |      |           |         |        |          |
|____|__________|_____________|______|___________|_________|________|__________|
|    |          |             |      |           |         |        |          |
|____|__________|_____________|______|___________|_________|________|__________|
|    |          |             |      |           |         |        |          |
|____|__________|_____________|______|___________|_________|________|__________|
|    |          |             |      |           |         |        |          |
|____|__________|_____________|______|___________|_________|________|__________|
|    |          |             |      |           |         |        |          |
|____|__________|_____________|______|___________|_________|________|__________|
|    |          |             |      |           |         |        |          |
|____|__________|_____________|______|___________|_________|________|__________|
|    |          |             |      |           |         |        |          |
|____|__________|_____________|______|___________|_________|________|__________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. i data|Nr. i data |  Prelungirea     |Data       |    Nr. de zile       |
|adresei de |adresei de  |  termenului de   |efectu rii |    de solu ionare    |
|transmitere|transmitere |  solu ionare     |compens rii|                      |
|spre       |a           |__________________| i/sau a   |______________________|
|solu ionare|rezultatelor|Urmare a |Urmare a|restituirii|Total|Prelun-|Dep ire|
|comparti-  |controlului |inspec-  |analizei|           |     |gire   |termen  |
|mentului de|de la       | iei     |documen-|           |     |termen |legal   |
|inspec ie  |activitatea |fiscale  |tare    |           |     |       |        |
|fiscal     |de inspec ie|         |        |           |     |       |        |
|           |fiscal      |         |        |           |     |       |        |
|___________|____________|_________|________|___________|_____|_______|________|
|           |            |         |        |           |     |       |        |
|___________|____________|_________|________|___________|_____|_______|________|
|           |            |         |        |           |     |       |        |
|___________|____________|_________|________|___________|_____|_______|________|
|           |            |         |        |           |     |       |        |
|___________|____________|_________|________|___________|_____|_______|________|
|           |            |         |        |           |     |       |        |
|___________|____________|_________|________|___________|_____|_______|________|
|           |            |         |        |           |     |       |        |
|___________|____________|_________|________|___________|_____|_______|________|
|           |            |         |        |           |     |       |        |
|___________|____________|_________|________|___________|_____|_______|________|
|           |            |         |        |           |     |       |        |
|___________|____________|_________|________|___________|_____|_______|________|
|           |            |         |        |           |     |       |        |
|___________|____________|_________|________|___________|_____|_______|________|
|           |            |         |        |           |     |       |        |
|___________|____________|_________|________|___________|_____|_______|________|
|           |            |         |        |           |     |       |        |
|___________|____________|_________|________|___________|_____|_______|________|

    Figura 1: Eviden a cererilor de restituire de accize

    *1) Se va completa cu:
    R - cazul în care se încadreaz  în pct. 2 al lit. B din sec iunea a 2-a a cap. II al
procedurii (risc fiscal mare f  analiz );
    D - în cazul solu ion rii directe (suma solicitat  mai mic  sau egal  cu media pe 12
luni a restituirilor);
    AD - în cazul solu ion rii pe baz  de analiz  documentar ;
    V - în cazul solu ion rii cu verificare efectuat  de organele de inspec ie fiscal .
    *2) Se va completa cu:
    A - în cazul cererilor aprobate;



    R - în cazul cererilor respinse.

    ANEXA 2
    la procedur
                        FI A INDICATORILOR DE RISC FISCAL

    A. Date de identificare ale contribuabilului
                Denumire ......................................................
                Cod de identificare fiscal  ...................................
                Domiciliul fiscal .............................................
                                  .............................................

    B. Risc fiscal mare                                                  _
    - are înscrise fapte în cazierul fiscal;                            |_|
                                                                         _
    - este nou-înfiin at;                                               |_|
                                                                         _
    - nu are niciun salariat;                                           |_|
                                                                         _
    - nu are bunuri imobile sau mobile în patrimoniu;                   |_|
    - pentru contribuabilul respectiv a fost deschis  procedura de       _
      insolven ;                                                       |_|
                                                                         _
    - a fost înscris în eviden a special ;                              |_|
                                                                         _
    - a fost declarat inactiv;                                          |_|
    - activitatea de inspec ie fiscal  a comunicat compartimentului de   _
      specialitate informa ii c  prezint  un risc fiscal mare, conform  |_|
      Referat nr. .........;
    - organele teritoriale ale G rzii Financiare au comunicat            _
      compartimentului de specialitate informa ii c  prezint  un risc   |_|
      fiscal mare, conform Referat nr. .........;

    C. Indicatori

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          INDICATORI                           | Punctaj |
|crt.|                                                               |         |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|  1.| Capitaluri proprii                                            |         |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - mai mic sau egal cu 0                                       |   100   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - mai mare decât 0                                            |     0   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|  2.| Grad de îndatorare = capital împrumutat/capital propriu       |         |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - mai mare decât 0 i mai mic sau egal cu 1                   |     0   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - mai mare decât 1                                            |    50   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|  3.| Profitabilitate = profit/cifra de afaceri                     |         |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - egal cu 0                                                   |    70   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - mai mare decât 0                                            |     0   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 4*.| Declara ii fiscale nedepuse în perioada de referin           |         |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - niciuna (toate declara iile depuse)                         |     0   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - o declara ie                                                |    50   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - mai mult de una                                             |   100   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|5**.| Obliga ii fiscale restante în perioada de referin            |         |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - obliga ii la începutul perioadei mai mici decât obliga iile |         |



|    | la sfâr itul perioadei                                        |    50   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - obliga ii la începutul perioadei mai mari decât obliga iile |         |
|    | la sfâr itul perioadei                                        |    30   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - nu exist                                                    |     0   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|  6.| Num r de restituiri solu ionate f  verificare în perioada   |         |
|    | de referin                                                   |         |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - pân  la 3 inclusiv                                          |     0   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - între 4 - 6 inclusiv                                        |    20   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - între 7 - 9 inclusiv                                        |    40   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - între 10 - 12 inclusiv                                      |    60   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|  7.| Ponderea sumelor neaprobate la restituire în totalul sumei    |         |
|    | solicitate la restituire [(sume solicitate - sume aprobate)/  |         |
|    | sume solicitate]                                              |         |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - pondere sum  neaprobat  </= 2%                              |     0   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - 2% < pondere sum  neaprobat  </= 4%                         |     5   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - 4% < pondere sum  neaprobat  </= 6%                         |    15   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - 6% < pondere sum  neaprobat  </= 8%                         |    35   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - 8% < pondere sum  neaprobat  </= 10%                        |    45   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - pondere sum  neaprobat  > 10%                               |    60   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|  8.| Total sume restituite în perioada de referin  f  verificare|         |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - între 5.000 lei i 50.000 lei, inclusiv                     |     0   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - între 50.001 lei i 150.000 lei, inclusiv                   |    10   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - între 150.001 lei i 350.000 lei, inclusiv                  |    20   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - între 350.001 lei i 550.000 lei, inclusiv                  |    30   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - între 550.001 lei i 750.000 lei, inclusiv                  |    40   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - între 750.001 lei i 1 mil. lei, inclusiv                   |    50   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | - mai mari de 1 mil. lei                                      |    60   |
|____|_______________________________________________________________|_________|
|    | TOTAL PUNCTAJ:                                                |         |
|____|_______________________________________________________________|_________|

    pct. 4* - Se verific  depunerea formularului 100 "Declara ia privind obliga iile de plat
la bugetul de stat" i, dup  caz, a formularului 300 "Decont de TVA".
    pct. 5** - Se consider  toate obliga iile declarate de c tre contribuabili sau stabilite de

tre organul fiscal i neachitate, cu excep ia sumelor pentru care acesta beneficiaz  de
înlesniri la plat  aprobate.

    Perioada de referin  este alc tuit  din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se
depune cererea de restituire de accize.

    D. Media accizelor restituite în ultimele 12 luni       ............
    (suma accizelor restituite în ultimele 12 luni/12)



    LEGEND :
    Locul de unde se ob in elementele din fi a de calcul a mediei restituirilor:
    1. Bilan ul contabil, pentru punctele 1, 2 i 3, precum i Contul de profit i pierdere,
pentru punctul 3.
    Rd. 1 = rd. 81 bilan  conform Ordinului ministrului finan elor publice nr. 1.752/2005
pentru aprobarea reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, cu
modific rile i complet rile ulterioare, respectiv rd. 32 bilan  conform aceluia i act
normativ, pentru entit ile care întocmesc bilan  prescurtat;
    Rd. 2 = rd. 55/rd. 81 bilan  conform Ordinului ministrului finan elor publice nr.
1.752/2005, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv rd. 14/rd. 32 bilan
conform aceluia i act normativ, pentru entit ile care întocmesc bilan  prescurtat.
    Datele se completeaz  numai în condi iile în care capitalul propriu este pozitiv i exist
datorii ce trebuie pl tite într-o perioad  mai mare de un an (capital împrumutat).
    Rd. 3 = rd. 78 bilan  sau rd. 1 cont de profit i pierdere, conform Ordinului ministrului
finan elor publice nr. 1.752/2005, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv rd.
29 bilan  sau rd. 1 cont de profit i pierdere, conform aceluia i act normativ, pentru
entit ile care întocmesc bilan  prescurtat.
    2. Aplica ia "DECIMP", pentru punctul 4.
    3. Fi a analitic  de eviden  pe pl titori, pentru punctul 5.

    ANEXA 3
    la procedur
    MINISTERUL ECONOMIEI                             Organ fiscal
    I FINAN ELOR                             .........................
    AGEN IA NA IONAL                          .........................
    DE ADMINISTRARE FISCAL                    .........................

                                                Nr. înregistrare ...........
                                                    Data ...................

                                 C tre

    Denumire ..............................................................
    Cod de identificare fiscal  ...........................................
    Adresa: Localitate ................... str. ................. nr. .....
    bl. ....., ap. ....., et. ..... jude /sector ..........................

    Prin Cererea de restituire de accize înregistrat  sub nr. ........... din data
............ a i solicitat restituirea sumei de ................. lei.
    În vederea solu ion rii acestei solicit ri, va rug m s  prezenta i, pân  cel târziu
la data de ............, între orele ......., la dl/dna ................, camera
........, telefon .............., urm toarele documente, pentru perioada
......................:
    - balan ele de verificare;
    - contracte comerciale, facturi i documente vamale care s  ateste importul efectuat,
dup  caz;
    - documente care s  ateste cre terea consumului mediu fa  de perioadele precedente,
precum i alte documente din care s  rezulte diferen a de accize solicitat  la
restituire;
    - alte documente relevante pentru sus inerea solicit rii dumneavoastr ;
    - alte documente: ........................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Documentele vor fi prezentate în original i copie.



    Neprezentarea în termenul stabilit a documentelor solicitate pentru efectuarea
analizei documentare atrage încadrarea în gradul de risc fiscal mare i solu ionarea cu
verificare de c tre organele de inspec ie fiscal  a solicit rii dumneavoastr .

                       Conduc torul organului fiscal,
                     ..................................

    ANEXA 4
    la procedur

    MINISTERUL ECONOMIEI                             Organ fiscal
    I FINAN ELOR                             .........................
    AGEN IA NA IONAL                          .........................
    DE ADMINISTRARE FISCAL                    .........................

                                                Nr. înregistrare ...........

                                              Aprobat,
                                   Conduc torul organului fiscal/
                                        Director coordonator

                 Avizat,
       ef compartiment specialitate

                      REFERAT PENTRU ANALIZ  DOCUMENTAR

    A. Date de identificare ale contribuabilului

        Cod de identificare fiscal  ______________________________________
        Denumire _________________________________________________________
        Domiciliu fiscal _________________________________________________

    B. Analiza documentar
 ______________________________________________________________________________
|  1.| Perioada la care se refer  cererea de restituire  |                     |
|    | de accize                                         |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  2.| Media pe 12 luni a restituirilor de accize        |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  3.| Suma solicitat  la restituire                     |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  4.| Diferen a între suma solicitat i media de la    |                     |
|    | rd. 2                                             |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  5.| Se încadreaz  solicitarea de restituire în tiparul|  _                  |
|    | ultimelor perioade?                               | |_| Da              |
|    |                                                   |  _                  |
|    |                                                   | |_| Nu              |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  6.| Ofer  ultimul raport de inspec ie fiscal  motive  |  _                  |
|    | pentru ini ierea unei inspec ii anticipate?       | |_| Da              |
|    |                                                   |  _                  |
|    |                                                   | |_| Nu              |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  7.| Au fost solicitate documente suplimentare?        | Da, adresa nr. .... |
|    |                                                   | din ............... |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  8.| Contribuabilul nu s-a prezentat pân  la expirarea |  _                  |
|    | termenului stabilit de organul fiscal             | |_| Cererea de      |
|    |                                                   | restituire de accize|
|    |                                                   | se transmite        |
|    |                                                   | activit ii de      |
|    |                                                   | inspec ie fiscal    |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  9.| Sunt anexate copii ale documentelor care au fost  |                     |
|    | supuse analizei, potrivit borderoului anexat:     |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 10.| Documente analizate i aspecte constatate         |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 11.| Se propune aprobarea restituirii, în urma analizei|  _                  |
|    | documentare:                                      | |_| Da, în          |



|    |                                                   | totalitate - suma   |
|    |                                                   | ................... |
|    |                                                   |  _                  |
|    |                                                   | |_| Nu, se transmite|
|    |                                                   | pentru verificare   |
|    |                                                   | organelor de        |
|    |                                                   | inspec ie fiscal    |
|____|___________________________________________________|_____________________|

                                  Întocmit,

    ANEXA 5
    la procedur

                             TABEL CENTRALIZATOR
al documentelor de achizi ie a carburan ilor achizi iona i în regim de scutire indirect
în baza art. 199 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Emitent|Data    |Num rul de|Tipul accizei |Cantitate   |Nivelul|Acciza   |
|crt.|       |emiterii|ordine al |aferente      |produs      |accizei|total  de|
|    |       |bonului |bonului   |produsului    |achizi ionat|unitare|restituit|
|    |       |fiscal  |fiscal    |achizi ionat*)|(I)         |(euro) |  (lei)  |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
|    |       |        |          |              |            |       |         |
|____|_______|________|__________|______________|____________|_______|_________|
    *) Se completeaz  conform nomenclatorului al turat.

    Semn tura i tampila solicitantului ____________   Data _________________

                 Nomenclator
 _______________________________________
|Nr. |         Tipul accizei            |
|crt.|                                  |



|____|__________________________________|
|  1.| Accize pentru benzin  cu plumb   |
|____|__________________________________|
|  2.| Accize pentru benzin  f  plumb |
|____|__________________________________|
|  3.| Accize pentru motorin            |
|____|__________________________________|

    ANEXA 2 *1)

    *1) Anexa nr. 2 este reprodus  în facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|           |                  CERERE DE RESTITUIRE                |           |
|           |                       DE ACCIZE                      |    321    |
|           |         ANUL ________ PERIOADA _____________*)       |           |
|___________|______________________________________________________|___________|
    în baza prevederilor pct. 22 i 23 din normele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului VII "Accize i alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin
Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare

    DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
 _____________________________________________________
| Cod de identificare fiscal  | RO |                  |
|_____________________________|____|__________________|________________________
| Denumire                    |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
| Jude   |                    | Localitate |                   | Sector |      |
|________|____________________|____________|___________________|________|______|
| Strada |                                   | Cod po tal |      | Num r |     |
|________|___________________________________|____________|______|_______|_____|
| Bloc   |                  | Scara |         | Etaj |            | Ap. |      |
|________|__________________|_______|_________|______|____________|_____|______|
| Telefon|                  | Fax |               | E-mail |                   |
|________|__________________|_____|_______________|________|___________________|

    În conformitate cu prevederile pct. 22 i 23 din normele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului VII "Accize i alte taxe speciale" din Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004,
cu modific rile i complet rile ulterioare, prin prezenta cerere solicit m restituirea
accizei în sum  de __________ lei, aferente cantit ii de ______________*1) de
________________________________*2).

    Anex m urm toarele documente:
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Solicit m restituirea prin virament în contul ___________________________, deschis la
__________________________________________________________________.

 ______________________________________________________________________________
| Numele persoanei  |                                                          |
| care face cererea |                                                          |
|___________________|__________________________________________________________|
| Func ia           |                                        |                 |
|___________________|________________________________________|     tampila    |
| Semn tura         |                                        |                 |
|___________________|________________________________________|_________________|
 ______________________________________________________________________________
|                 Se completeaz  de personalul organului fiscal                |
|______________________________________________________________________________|
| Organ fiscal              |                                                  |
|___________________________|__________________________________________________|
| Num r înregistrare |                     | Dat  înregistrare |Z|Z|L|L|A|A|A|A|
|____________________|_____________________|___________________|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Numele persoanei care a verificat |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|



------------
    *) Se va completa perioada de utilizare a produselor pentru care se solicit  restituirea,
men ionând prima zi a lunii de început a utiliz rii i ultima zi a lunii de sfâr it (de forma :
01.03 - 31.08).
    *1) Se va men iona în cifre cantitatea, urmat  de unitatea de m sur .
    *2) Se vor men iona denumirea produsului i codul din nomenclatura combinat
aferent.

    ANEXA 3
    MINISTERUL ECONOMIEI                             Organ fiscal
    I FINAN ELOR                             .........................
    AGEN IA NA IONAL                          .........................
    DE ADMINISTRARE FISCAL                    .........................

                                                Nr. înregistrare ...........
                                                    Data ...................

                      DECIZIE DE RESTITUIRE A ACCIZELOR

    C tre: Denumire/Nume prenume ...........................................
           Cod de identificare fiscal  .....................................
    Adresa: Localitate ........... str. .......... nr. ... bl. ..., ap. ...,
            etaj ............ jude /sector ...............

    În baza art. 85 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, a Cererii de restituire de
accize, înregistrat  sub nr. ..... din .............., i a analizei de risc/verific rii efectuate în
perioada ................., se stabile te acciza de restituit, astfel:

1. Acciza solicitat  la restituire         ............... lei
    2. Acciza aprobat  la restituire           ............... lei
    3. Acciza respins  la restituire           ............... lei
       3.1. Motivele de fapt ale respingerii
       3.2. Temeiul de drept

    Act normativ num rul ...... articol ...... paragraf ...... punct ...... litera ...... alineat ......
    Suma aprobat  la restituire urmeaz  procedura prev zut  la art. 111, 112 sau 113, dup
caz, din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
    Prezenta decizie de restituire a accizelor poate fi contestat  în termen de 30 de zile de
la data comunic rii, sub sanc iunea dec derii, la organul fiscal prev zut de art. 179 alin.
(1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
       Aprobat,                 Verificat,                  Întocmit,

       Func ia                  Func ia                     Func ia
       Nume, prenume            Nume, prenume               Nume, prenume
       Data                     Data                        Data
       Semn tura                Semn tura                   Semn tura

    cod MEF 14.13.02.03/r


